ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ.
1470/16 (ορισμένη 23.12.20)
Στις 17/12/2010 έχει εκδοθεί από το παρόν Δικαστήριο μονομερές προσωρινό Διάταγμα ως
η παράγραφος Α της αίτησης ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2020. Το προσωρινό διάταγμα
έχει επιδοθεί και στους δύο καθών η αίτηση οι οποίοι με e-mail των δικηγόρων τους ζητούν
λίγο χρόνο για να το μελετήσουν και να αποφασίσουν κατά πόσον θα χωρίσουν ένσταση,
ζητούν δε όπως η υπόθεση παραμείνει για οδηγίες στις αρχές Ιανουαρίου. Το αίτημα αυτό
βρίσκει σύμφωνους τους συνηγόρους των αιτητών, οι οποίοι με δικό τους e-mail
πληροφορούν το Δικαστήριο ότι δεν έχουν ένσταση στο αίτημα των συναδέλφων τους. Ως
εκ των ανωτέρω, το προσωρινό διάταγμα και η αίτηση ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2020
παραμένουν για οδηγίες στις 13/1/21 και ώρα 9.30 πμ. Δεν θα δοθούν οδηγίες για
καταχώρηση ένστασης στο παρόν στάδιο.
Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.
Η αγωγή παραμένει για ακρόαση στις 21/4/21 και ώρα 10:30πμ που είναι ήδη ορισμένη.
Έξοδα στην πορεία της αίτησης.
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου
ΠΕΔ
2921/16 (ορισμένη 23.22.20)
Στις 17/12/2010 έχει εκδοθεί από το παρόν Δικαστήριο μονομερές προσωρινό Διάταγμα ως
η παράγραφος Α της αίτησης ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2020. Το προσωρινό διάταγμα
έχει επιδοθεί και στους δύο καθών η αίτηση οι οποίοι με e-mail των δικηγόρων τους ζητούν
λίγο χρόνο για να το μελετήσουν και να αποφασίσουν κατά πόσον θα χωρίσουν ένσταση,
ζητούν δε όπως η υπόθεση παραμείνει για οδηγίες στις αρχές Ιανουαρίου. Το αίτημα αυτό
βρίσκει σύμφωνους τους συνηγόρους των αιτητών, οι οποίοι με δικό τους e-mail
πληροφορούν το Δικαστήριο ότι δεν έχουν ένσταση στο αίτημα των συναδέλφων τους. Ως
εκ των ανωτέρω, το προσωρινό διάταγμα και η αίτηση ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2020
παραμένουν για οδηγίες στις 13/1/21 και ώρα 9.30 πμ. Δεν θα δοθούν οδηγίες για
καταχώρηση ένστασης στο παρόν στάδιο.
Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.
Η αγωγή παραμένει για ακρόαση στις 21/4/21 και ώρα 10:30πμ που είναι ήδη ορισμένη.
Έξοδα στην πορεία της αίτησης.
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου
ΠΕΔ
(8060/12) (ορισμένη 23.12.20)
Η αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό έχει οριστεί για ακρόαση στις 23 Δεκεμβρίου 2020 από
την αδερφή μου Δικαστή κα Ν. Ταλαρίδου ΑΕΔ. Της επιλαμβάνομαι προσωρινά λόγω
απουσίας της κυρίας Ν. Ταλαρίδου.

Η ακρόαση της υπόθεσης στις 23/12/20 αναβάλλεται και η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις
15 Ιανουαρίου 2021, για να της δοθεί ημερομηνία ακρόασης από την φυσική της Δικαστή.
Έξοδα στη πορείς της αγωγής.
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου
ΠΕΔ

886/20 (αίτηση εταιρειών-ορισμένη 23.12.20) Η υπό κρίση Αίτηση καταχωρήθηκε στις 16
Δεκεμβρίου 2020 και ορίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2020 με οδηγίες του παρόντος
Δικαστηρίου. Αφορά αίτημα διασυνοριακής συγχώνευσης και βασίζεται στα άρθρα 201Θ
μέχρι 201 ΚΖ του περί Εταιριών Νόμου Κεφ. 113.
Η αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ο οποίος
δεν έχει αποστείλει οποιοδήποτε μήνυμα στο Δικαστήριο ότι προτίθεται να εμφανιστεί ή
ότι έχει οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση. Οι συνήγοροι μάλιστα των αιτητών έχουν
προωθήσει το e-mail που έχους στείλει στο Δικαστήριο με το οποίο αιτούνται την έκδοση
του αιτούμενου Διατάγματος και στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, και δεν
υπάρχει από πλευράς τους καμία αντίδραση. Θεωρώ ότι τούτο συνεπάγεται ότι από
πλευράς του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη δεν υπάρχει ένσταση στο αίτημα.
Έχω διαβάσει την αίτηση, την ένορκη δήλωση που την συνοδεύει και τον μεγάλο αριθμό
τεκμηρίων που είναι επισυνημμένα σε αυτήν. Λαμβάνω υπόψη μου ότι η απορροφώμενη
εταιρεία έχει μόνο ένα μέτοχο, την απορροφούσα εταιρεία, και δεν έχει οποιοσδήποτε
άλλους πιστωτές και προς τούτο υπάρχει σχετική βεβαίωση. Λαμβάνω επίσης υπόψη μου
και τους λόγους που αναφέρονται για την απόφαση των δύο εταιριών για να
συγχωνευθούν όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο που
επηρεάζεται από την προτεινόμενη συγχώνευση.
Ενόψει των ανωτέρω, εκδίδεται το αιτούμενο Διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Η
ημερομηνία του Διατάγματος είναι 23/12/20.
Το Διάταγμα να επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη εντός 30 μέρες
από τη σύνταξη του.
Καμμιά διαταγή για έξοδα
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου
ΠΕΔ
/Σ.Θ.

